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VERKSAMHETSPLAN 2018
Syftet med vår verksamhetsplan är att ge styrelsen ett antal riktlinjer för vad som ska göras
under 2018. Planen får dock inte vara mer statisk än att förändringar kan göras utifrån
under året uppkomna behov och önskemål. Under 2015 genomförde styrelsen, under ledning
av Thomas Johnsson, ett processarbete för att se över GBF:s verksamhet i framtiden och hur vi
ska placera och nyttja vårt eget kapital. Inom ramen för processen Kick även våra medlemmar
möjligheten att besvara ett antal framtidsfrågor. Utifrån styrelsens tankar och medlemmarnas
enkätsvar samt utifrån aktuella natur- och miljövårdsfrågor har följande riktlinjer tagits fram:

• Vi fortsätter med vår traditionella föreningsverksamhet, d v s innemöten på

Läredaskolan (3+3), minst ett studiebesök, temakvällar (en per månad under
vinterhalvåret) i vår lokal ”Spindeln”, träffar med fågel-, Blora-, småkryps-, vandrings- och
digitalfotogrupperna, exkursioner (endagars och en långexkursion) samt medverkan i
Fågelskådningens Dag, De Vilda Blommornas Dag och Hovdala skördefest. Naturnatten
och Svampens Dag vilar i år.

• Vi genomför även i år en bioblitz den 9 juni (reservdag: 10 juni) i trakten av Röke
(Änglarp/Gårdsjön) med våra olika temagrupper.

• Vi remissbehandlar natur- och miljövårdsfrågor endast inom Hässleholms kommun
eller när länsstyrelsen önskar synpunkter som avser Hässleholms kommun.

• Vi påverkar kommunen så att vi får till stånd en undersökning avseende lämpligheten att

anlägga en eller två våtmarker längs Tormestorps- resp Hovdalaån på Hovdalafältet,
liksom möjligheten att få ”Projekt Stork” att sätta ut ett hägn för stork vid Hovdala slott.

• Vi undersöker möjligheten att skapa ett ”Bi-paradis” (lokal uppbyggd för att locka
insekter) vid Hovdala eller på Åhusfältet vid gamla T4, gärna i samarbete med
kommunen.

• Vi gynnar den biologiska mångfalden genom att bl a bekämpa invasiva växt- och

djurarter inom kommunen (bl a kanadensiskt gullris vid Ignaberga och skunkkalla i
Hörlingeån), gärna i samarbete med Naturvårdsverket och kommunen.
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• Vi arbetar aktivt för att påverka kommun och TraBikverket att värna den biologiska
mångfalden i våra vägrenar.

• Vi producerar och marknadsför en ”Naturguide Hässleholm” i formatet A4 och med
hårda pärmar - och fortsätter att sälja den redan upptryckta guiden i A5-format (ca 175
ex kvar sedan 2016).

• Vi arbetar aktivt för att vända den negativa medlemsutvecklingen - en enkel plan tas
fram för kommande år.

• Vi planerar och genomför en satsning för att öka antalet unga medlemmar (unga

ledare, anpassat innehåll i verksamheten etc). Vid behov söker vi upp till 10 000 kr från
Skånes Ornitologiska Förening för att genomföra eventuella satsningar.

• Barn och ungdomar (0-17 år) deltar gratis i all vår verksamhet.
• Vi subventionerar - efter beslut i styrelsen - bussresor för att gynna gemenskapen
mellan våra medlemmar - kräver ett visst minimiantal för att genomföras (ex långexkursion planeras till Österlen i maj).

• Vi genomför följande inventeringar 2018: Andfågelräkningar (fyra per år), Nationella

våtmarksinventeringen (ca 20 lokaler), kajräkning i Hässleholm, inventering av spelande
orrar, Bladdermusinventering i Ignaberga och orkidéinventering vid Åraslövs mosse samt
ev kompletterande Blorainventering. Inventeringarna avser området Hässleholms
kommun.

• Gratis Jika vid våra sammankomster (dock ”lägg peng om man vill”).
• Vi utreder vår tidskriftsproduktion (Natur i Göinge/Göinge-Biologen) fr o m 2019.
• Vi visar uppskattning: Jultallrik till våra olika ”funktionärer”.
• Information om datum för styrelsemöten läggs på hemsidan/Facebookgruppen minst
14 dagar före själva mötet, protokoll från styrelsemötena anslås fortlöpande i
”Spindeln”.
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• Vi undersöka möjligheten till samarbete med förskolor, invandrarföreningar, naturbruksgymnasier, Mötesplats Ljungdala, golBklubbar (biologisk mångfald) m Bl under
kommande år.

• Utvecklar och underhåller Facebookgruppen (offentlig) - minst 300 medlemmar.
• Vi ansöker om medel, tillsammans med kommunen, senast under hösten för att kunna
bygga ett nytt fågeltorn vid Finja (LONA & kommunen) våren 2019.

• Vi undersöka möjligheten att inrätta ett ”naturum”; exempelvis Linnéängen, Magle
våtmark, Hovdala, Alslingan vid Finjasjön.

• Vi påverkar och hjälper kommunen, så att Magle våtmark restaureras till en god
fågellokal.

• Vi planerar in externa föreläsare vid våra innemöten (arvoderas) under kommande år.
• Vi tar fram förslag till ett proffsigt utställningsmaterial under 2018 - verkställs ev
2019.

Styrelsen för Göingebygdens Biologiska Förening
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